Genova, een stad om naar uit te kijken – relaas VVOG PLUS! citytrip mei 2017.
De PLUS!’ers zijn een reizende generatie. Toch voelden bepaalde mensen net voor het vertrek
het verlangen om niet weg te hoeven gaan, maar reisleider Paul (van Asteria) hield de teugels
strak en het Parker Hotel liet geen sporen na tijdens de veiligheidscontrole. Brussels Airlines
kon op twee oren slapen, een niet uitgedoofd waarschuwend spiraaltje buiten beschouwing
gelaten. Het was vrijdagochtend heel vroeg op de dag, en dat niet alleen voor de ‘debutanten’
die intussen min of meer onopvallend onze ‘culture club’ waren binnengeloodst.
Na een ‘touch and go’ op Milaan Linate gleed onze luxe coach enthousiast doorheen de maisen rijstvelden van de Po-vlakte. Om Genua te bereiken moest Jacuni meermaals scherp
bochtenwerk presteren om de Apennijnen tunnelmatig te doorboren, wat coördinator Paul
(VD) gelegenheid bood om de 32 reisgezellen te verwelkomen. Waarna reisleider Paul zich
geroepen voelde een inleidend havenverhaal te brengen en uiting te geven aan zijn
onmiskenbare voorliefde voor Brugge. Helaas voor hem was er een historisch bijzonder
onderlegd persoon aan boord, afkomstig uit Antwerpen. De reis heeft er gelukkig niet onder
geleden, integendeel. ( ‘Die scone’ werd zelfs even “Genua van het Noorden” genoemd ...)
Na ettelijke in vinnige F1-stijl genomen tunnels bereikten we de industriële buitenwijken van
Liguriës hoofdstad. Gelukkig werden onder een schuchter lentezonnetje snel de eerste
kleurrijke tekenen merkbaar van een prachtvolle – voor de meeste van ons nog onbekende –
stad vol Italiaanse sfeer.

Een eerste korte kennismaking van de binnenstad kon beginnen. Andrea (de op voorhand
reeds gelauwerde stadsgids, een Genovees tot in zijn diepste vezels maar quasi perfect
Nederlandstalig) verhinderde – dank zij een goed geplande ‘orata alla Ligure’ in ‘Il Due Torri’
– de gebruikelijke hotel check-in. Manuela verwachtte ons immers in haar ‘Bibliotheca Civica
Berio’. Zij wist het gezelschap te bekoren met een rijke collectie aan boeken met kostbare
middeleeuwse, renaissance en barokke verluchtingen, waaronder enkele etsen van de hand
van onze Rubens.

Daarna werd het oude ‘centro storico’ doorkruist om tenslotte in het San Donato kerkje Joos
van Cleve’s triptiek ‘De aanbidding van de Magiërs’ te gaan bewonderen.

De installatie van het gezelschap in het art-nouveau ‘Bristol Palace’ – gelegen in de via XX
Settembre, een fameuze winkelstraat – gevolgd door een keurig Italiaans diner in het hotel
zelf, besloot onze kennismaking met deze levendige havenstad met onvervalste transalpijnse
sfeer. (De tsunami aan scooters mogen hier niet onvermeld blijven.)
De twee volgende dagen werden we verder ondergedompeld in een somptueuze mengeling
van Italiaanse kunst, middeleeuwse straatjes en pittoreske pleintjes, fiere kerken en rijke
palazzi. Dit scenario herhaalde zich moeiteloos en het is onbegonnen werk om al dat moois
hier omstandig uit de doeken te doen. Graag beperken we ons tot enkele beelden, her en der
opgesmukt met een anekdote, die alles samen bijdragen aan een blijvende indruk van Genua
als “ la Superba …”. Inderdaad “ … un appellativo appropriato”.
Vooreerst het “majestueuze Genua”, ooit de
rijkste havenstad van de middenlandse zee –
met een verleden van Columbus en veldheer
Spinola – waar alle Italiaanse banken zijn
ontstaan, met een uitzonderlijk mooi
paleizencomplex in de via Garibaldi, waar de
palazzi als paddenstoelen uit de grond rijzen:
Palazzo Ducale, Palazzo San Gorgio, Palazzo
Reale, Palazzo Doria Turzi, Palazzo Rosso.
Binnen in deze bankierspaleizen viel een
overvloed aan kunstschatten te bewonderen,
met werken van Veronese, Caravaggio,
Dürer, Van Dyck, Memling, David, Rubens.

Er is ook het “mysterieuze Genua” ... met een wirwar van donkere, nog
ongeschonden middeleeuwse ‘caruggi’, de nauwe steegjes met hun pittoreske
winkeltjes en meisjes van plezier, die – verborgen in een deuropening – een in
de regen verloren gelopen bezoeker niet alleen een regenscherm trachten te
verkopen ...
Niet te vergeten is de kleurrijke en overweldigende hoogbouw die de steegjes
dreigt te pletten en een eenzame bezoeker de schrik op het lijf jaagt met een –
van zes hoog gevallen – bloempot ...

Er is het “religieuze Genua” ... met somptueuze kerken als de San Lorenzo kathedraal, de San
Donato … en de San Gésu waarin we – als kers op de taart – een exclusief orgelconcert
kregen, vertolkt op een majestueus 17de eeuws orgel, gebouwd door de “celebre organaro
fiammingo Gugliemo Hermans”…
Ook het “sympathieke Genua” ... waar het ’s avonds gezellig kuieren is op pleintjes … en
waar overdag de mooiste madammekes van Vlaanderen te vinden zijn in de mooiste winkel
van Italië ,‘via Garibaldi 12’ ...

… terwijl een verwoede ‘collectioneur’ de ‘mercatino’ afspeurt op zoek naar de kurkentrekker
van zijn dromen …

… waar op zondag honderden marathonlopers op zoek gaan naar hun laatste adem … en
anderen op een voorschoot-groot pleintje genieten van een frisse birra Moretti ...

… of flaneren op de havenpromenade ...

Na de verrassend vriendelijke ontvangst in het provinciehuis, waar de grootsheid van de
Genuese haven in fresco werd uitgebeeld, volgde nog een aanvullende rondrit – jawel, het
was niet voortdurend stappen – doorheen de rijkere buitenwijken, richting Staglieno ...

… om finaal getuige te zijn van het waarlijk “grootse Genua” … met zijn ‘cimitero
monumentale’, waar fortuinlijke families ook post mortem elkaar de loef afsteken met de
meest indrukwekkende grafzerken in een onmetelijk grote begraafplaats.

Onze zondagavond eindigde op een eerder ongebruikelijke manier : na de traditionele
receptie met champagne-dronk op het welslagen van onze cultuurtrip en het smakelijke menu
in het Zeffirino restaurant – “home made pasta with pesto sauce con vongole” en “tagliata al
Genovese” – kwam de patron himself op de proppen met een vuurspuwende ‘gelato’ voor de
enigszins onthutste (?) zogenaamd jarige nestor van het gezelschap ...
Op maandag kon de terugrit uit “ La città dai bei palazzi” aanvangen. Voor ons allen was
intussen duidelijk geworden waarom Ilja Leonard Pfeijffer vanuit zijn stamcafe op de piazza
dell’ Erbe de stad had gewaarmerkt als ‘La Superba’. We waren gedurende enkele dagen
getuige geweest van een ‘superbe’ mix van klassieke kunst en levenskunst.
Arrivederci Genova !

Knokke – Turnhout, juni 2017

Dr. Ferdinand Peeters krijgt eindelijk de eer die hij verdient
Karl van den Broeck ( * )

Nand Peeters in de jaren ‘60 (Familie archief)
Dertig jaar lang zweeg dokter Ferdinand Peeters (1918-1998) over zijn belangrijkste
professionele verwezenlijking: de uitvinding van de eerste bruikbare anticonceptiepil.
Op enkele maanden van zijn honderdste verjaardag wordt de Kempense gynaecoloog
alsmaar meer erkend als een medische pionier, die met zijn uitvinding mee aan de basis
heeft gelegen van een van de belangrijkste omwentelingen in de menselijke geschiedenis.
Het was een plechtig moment, op 1 september 2017. In Turnhout, de plaats waar Mechelaar
Ferdinand Peeters gedurende bijna veertig jaar werkzaam was, werd de Dokter Nand
Peetersstraat ingehuldigd door burgemeester Eric Vos en talrijke prominenten. De straat is een
zijstraat van de Guldensporenlei, waar de nog jonge Dr. Peeters zich ruim zeventig jaar
voordien had durven vestigen. Alle bewoners van de straat kregen een gratis exemplaar van de
documentaire die in 2012 Nand Peeters bekend maakte in heel Vlaanderen.
In Turnhout en verre omgeving werd Ferdinand (Nand) Peeters al snel een fenomeen. Hij was
de eerste gynaecoloog van deze uitgestrekte maar geïsoleerde regio en het werk was in de
beginjaren niet eenvoudig. Peeters werd in zijn praktijk geconfronteerd met schrijnende
gevallen: vrouwen die op vergevorderde leeftijd nog een kind kregen, massale bloedingen bij
de bevalling, kinder- en moedersterfte, miskramen, illegale abortussen, kinderen geboren met
een beperking. Hij was erg gevoelig voor dat leed en was ervan overtuigd dat het enkel kon
worden ingedamd wanneer vrouwen zelf de controle over hun vruchtbaarheid zouden kunnen
krijgen.
Nadat in 1957 de Amerikaan Gregory Pincus met Enovid de eerste experimentele
anticonceptiepil op de markt had gebracht, was de ondernemende Kempense gynaecoloog
meteen fel geïnteresseerd.

Deze ‘pil’ vertoonde echter heel wat bijwerkingen en was slechts goedgekeurd voor maximaal
twee jaar gebruik. Vrouwen die deze pil namen ondervonden veel last: gewichtstoename,
overvloedige haargroei, verlies van libido. Het was duidelijk dat deze formulering geen
toekomst had.
Via zijn contacten met de Duitse firma Schering slaagde Peeters erin een variante van de
hormonen die Pincus gebruikte in handen te krijgen. In het grootste geheim kreeg hij van de
Berlijnse firma de toestemming om hiermee aan de slag te gaan. Samen met zijn
medewerkers, de dokters Marcel Van Roy en Reimond Oeyen, probeerde hij verschillende
doseringen uit op een kleine groep vrouwen uit zijn gynaecologische stadspraktijk. Die
vrouwen vertoonden allemaal Rhesus-immunisatie, waardoor zij en/of hun kind beduidende
risico’s liepen tijdens de zwangerschap en/of na de geboorte.
Nand Peeters was Rooms-katholiek en door zijn testen uit te voeren op deze vrouwen, bleef
hij netjes binnen de kerkelijke doctrine. Als hij die vrouwen niet zou helpen verhinderen
zwanger te worden, zou minstens hun toekomstig kind en mogelijks ook zijzelf in ernstig
gevaar komen.
In maart 1960 reisde Peeters met zijn twee medewerkers naar Berlijn. Op het hoofdkwartier
van Schering presenteerde hij de resultaten van het Kempense onderzoek. De Vlaamse artsen
hadden een pil samengesteld die veel minder hormonen bevatte dan deze van Pincus en toch
heel effectief beschermde tegen zwangerschap, zonder noemenswaardige bijwerkingen te
vertonen. Prompt liet Schering deze ‘Peeters-formule’ klinisch onderzoeken door een aantal
belangrijke buitenlandse specialisten, die allen bevestigden dat de dosering quasi perfect was.
Reeds in januari 1961 bracht Schering de eerste Europese anticonceptiepil op de markt onder
de naam Anovlar.

Pincus, die er al die tijd niet in geslaagd was een lager gedoseerde
pil te laten goedkeuren door de autoriteiten, zou kort nadien de flink gereduceerde hormonendosering van Anovlar moeiteloos kunnen overnemen.
Peeters werd tussen 1960 en 1964 veel gevraagd om op internationale congressen te komen
spreken over zijn uitvinding. Hij werd zelfs door paus Johannes XXIII in privé-audiëntie
ontvangen. De paus van het aggiornamento stond eerder positief tegenover contraceptie en
even zag het ernaar uit dat het eeuwenoude standpunt van de katholieke kerk over
geboortebeperking zou worden versoepeld tijdens Vaticanum II. Paulus VI, de opvolger van
Johannes XXIII besliste er met Humanae vitae echter anders over. We schrijven 1968, het jaar
van de studentenprotesten, de hippies – love not war – en de seksuele revolutie. Uitgerekend
dat jaar trekt Rome een duidelijke streep in het zand.
Voor Nand Peeters werd het van dan af allemaal iets te ‘wild’. En gevaarlijk. Hij werkte als
diensthoofd in het St. Elisabethziekenhuis van Turnhout. Die stad werd bestuurd door een
homogeen katholiek schepencollege en Peeters wilde zijn job niet in het gedrang brengen
door zich publiekelijk te blijven uiten met onderzoek naar anticonceptiepillen. Hij besloot om
over zijn belangrijke uitvinding verder niets meer te vertellen.

Schering, die uiteraard gouden zaken deed met Anovlar, heeft de Turnhoutse gynaecoloog wel
altijd blijven eren. In een aantal publicaties – ter gelegenheid van de verjaardagen van de
ontwikkelingen van ‘de pil’ - werd zijn bijdrage steevast op dezelfde hoogte als die van
Pincus geplaatst. Maar veel weerklank in of buiten de wetenschappelijke wereld kregen die
publicaties niet.
Pas in 2010, twaalf jaar na zijn dood, toen ondergetekende mede dank zij de hulp van de
kinderen Peeters het familie-archief kon inkijken, raakte algemeen bekend dat Ferdinand
Peeters een vergeten pionier was. Met de publicaties - eerst in Knack en later in het
gerespecteerde vaktijdschrift The European Journal of Contraception & Reproductive Health
Care - groeide de consensus dat Peeters wel degelijk de uitvinder van de eerste klinisch
bruikbare ‘anti baby pil’ was.
De CANVAS documentaire ‘De pil van dokter Peeters’, die ondergetekende in 2012 maakte
met regisseur Bart Beckers, deed veel om dit gegeven bekend te maken in heel Vlaanderen.
De verkiezing van ‘de pil van Peeters’ als belangrijkste Belgische uitvinding door het publiek
van Radio 1 in maart 2014 was ongetwijfeld het gevolg van het succes van deze
documentaire.
Hierin kwamen vrouwen aan het woord – de eerste vrouwen in Europa die ooit ‘de pil’ slikten
– die deel uitmaakten van de testgroep van Peeters, Van Roy en Oeyen in 1959-60. Allen
getuigden dat Nand Peeters voor hen “een reddende engel was geweest”. In de documentaire
zien we ook hoe Schering - het huidige Bayer - alle relevante documenten heeft bewaard in
de Berlijnse archieven, die het bijzondere van de uitvinding staven.
In 2014 volgde de publicatie van ‘De echte vader van de pil’ bij De Bezige Bij Antwerpen,
waarna de zoektocht startte naar een buitenlandse uitgever. Momenteel is een Engelse
vertaling beschikbaar en zijn er gesprekken aan de gang met verschillende uitgevers. In juni
2017 bracht B-Post een postzegel van Ferdinand Peeters op de markt in een reeks ‘Belgische
pioniers’. Daarmee maakte ook het Franstalige publiek in België voor het eerst kennis met
deze uitzonderlijke man en zijn werk.
De prestatie van Nand Peeters overstijgt het Kempense, Vlaamse en Belgische niveau. Men
kan rustig gewagen van een internationale betekenis. ‘De pil’ heeft, als meest praktisch
bruikbare én toegepaste anticonceptiemiddel bijzondere gevolgen gehad. Niet alleen voor de
ontelbare vrouwen in de vijf continenten, maar eigenlijk voor heel de mensheid. Door de
vrouw in staat te stellen de eigen vruchtbaarheid onder controle te hebben – een oude droom
van Sigmund Freud - konden vrouwen volwaardig emanciperen en eindelijk beginnen deel
uitmaken van het openbare en economische leven.
Marc Peeters, de oudste zoon hield een korte rede tijdens de inhuldiging van de Dokter Nand
Peetersstraat. Hij verwijst naar een spellen boek dat zijn vader in 1944 schreef voor de
jeugdbeweging K S A. “Mijn vader schrijft: “het spel leert durf, trouw, volhouden, eerlijkheid,
blijheid, gemeenschapszin, beschaafdheid, zachtheid en ernst”. Het zijn waarden die Nand
Peeters in zijn latere leven ook hoog tracht te houden. “En zo,” zei Marc Peeters tot
burgemeester Eric Vos, “denk ik, houdt u met deze straatnaam ook een aantal waarden in
herinnering. Mijn vader had van jongs af zijn kompas: durf, trouw, volhouden, eerlijkheid,
blijheid, gemeenschapszin, beschaafdheid, zachtheid en ernst. Ik ben ervan overtuigd dat hij
daarom een goed arts was, een vertrouwensman, een onderzoeker en innovator. En een goede
vader.”

( * ) Karl van den Broeck (°1966, Turnhout) is journalist (ex-De Morgen, ex-Knack,
Apache.be). Hij schreef ‘De echte vader van de pil’ in 2014 en maakte (samen met Bart
Beckers) de documentaire ‘De pil van dokter Peeters’ in 2012. In datzelfde jaar werden zijn
bevindingen gepubliceerd in een artikel – samen met Dr. Dirk Janssens en Prof. Dr. Paul
Defoort - in het wetenschappelijk tijdschrift “The European Journal of Contraception &
Reproductive Health Care” , onder de redactie van Prof. Dr. Jean-Jacques Amy.
Turnhout, september 2017.

